
RÅSTOF nr. 2, 2017: Leder side 1 – derefter artikler 
 

1 
 

Lilleholt 

Ifølge Energistyrelsen når Danmark ikke det fastsatte energimål for 2030. Det 

skyldes, at virksomhederne er begyndt at øge deres energiforbrug, at Apple og 
Facebook er blevet inviteret inden for døren, og at en række vindmølleparker 

er blevet droppet. Alligevel fremturer vores energiminister med sit stålsatte 
synspunkt, om at Danmark er i front, som en af verdens førende grønne 

nationer. Allerede under Paris-konferencen blev Lars Christian Lilleholt 
decideret til grin for sin bagstræberiske holdning. Siden har Lilleholt gang på 

gang pralet med de danske resultater på VE-fronten. Men når hans eget 

embedsværk konkluderer, at der frem mod 2030 vil være en faldende andel af 
vedvarende energi i bruttoenergiforbruget, praler Lars Christian Lilleholt mod 

bedre vidende. Samtidig er der beregnet en øget CO2-udledning – fra 44,8 
mio. tons i 2020 til 50,9 mio. ton i 2030. Og for det ikke skal være løgn, er 

indsatsen inden for landbrug, trafik og husholdninger helt utilstrækkelig. 

Grønt er det ikke og heller ikke kønt. 

 

Hans Pedersen, redaktør 
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Verdens ottende kontinent 
Af Hans Pedersen 

Fem lande står for i alt 60 % af tilførslen af plastik til havet. En stor del af plastikaffaldet roterer med 

havstrømmene fem steder i verdenshavene. 

Plastik er et barn af oliealderen. Så når der ikke er mere olie, vil tilførsel af plastikaffald være en saga blot. 

Men dels kan vi ikke vente så længe, og dels er der en ressource gemt i det meget plastaffald. ”Alt affald er 

en skat,” som en kineser sagde en gang. 

På Godsbanen i Aarhus er der en butik, der gør en dyd af ikke at sælge emballage, men alene at sælge 

varer. I New York er der en kvinde, der er nede på at have ét kilo plastaffald om året – i modsætning til 

gennemsnitsamerikaneren, der har 52 kg. Begge er eksempler på en indsats i forbrugerleddet. Altså nok så 

meget en øjenåbner for os alle sammen, som inspiration til at få gjort noget fundamentalt ved det 

gigantiske miljøproblem, plastaffaldet udgør. 

Havstrømmene dikterer 

Hvert år skyller der over 1000 tons plastaffald ind på den jyske vestkyst. Plastaffaldet kommer fra 

aktiviteter på land og havner i verdenshavene. Her aftegner plastmaterialet i de lokale havstrømme hver sin 

”gyros”. Der er fem dominerende gyrer i verdenshavene (se fig.) 

Det videnskabelige tidsskrift Science har opgjort mængden af plastik, der tilføres verdenshavene til 

svimlende otte millioner tons plastik hvert eneste år. I studiet er der indsamlet data fra de 192 af verdens 

lande, der har en kystlinje. Fremskrivningen af disse data fører til at den årlige mængde i 2025 er fordoblet. 

Dertil kommer at en plastikflaske er 500 år om at blive omsat. 

Fem lande står for i alt 60% af tilførslen af plastik til havet. De fem lande er: Kina, Indonesien, Philippinerne, 

Thailand og Vietnam. 

Et andet regnestykke opgør mængden i plastik i forhold til mængden af fisk. Facit er, at der i 2025 med en 

uændret udvikling vil være en tons plastik for hver tre tons fisk. 

Fem lande står for i alt 60% af tilførslen af plastik til havet. De fem lande er: Kina, Indonesien, Philippinerne, 

Thailand og Vietnam. 

Storskrald og plastikpartikler 

Netop det faktum, at de roterende havstrømme samler plastikaffaldet i store hobe, har ført til at en 19-årig 

har udviklet en metode til at opsamle og derefter genbruge plastikken fra verdenshavene. Optimismen er 

stor fra den 19-årige Boyan Slats side: Med en koncentreret indsats vil Stillehavet kunne renses for 

plastikaffald på 10 år. Den opsamlede plastik vil kunne genanvendes. Projektet er prisværdigt – ikke mindst 

på grund af de hundredtusinder af fugle og havpattedyr, der årligt omkommer i havet på grund af 

plastikforurening. 

Dette projekt er imidlertid et storskraldsprojekt, der ikke tager højde for de enorme mængder af partikler 

af plastik, der findes i havvandet. Til lands er der i en lang række lande ved at komme styr på 

partikelforureningen fra plastik. Det ser ud til at spildevand, der løber gennem velfungerende renseanlæg, 

renser mere end 99 % af plastpartiklerne fra. 
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Ifølge Wikipedia er forureningen med plastpartikler i de skandinaviske lande blevet undersøgt i 2010. Her 

viste det sig, at der er 2000 plastpartikler pr. kubikmeter havvand, og at mængden er stigende i de indre 

farvande. I den Botniske bugt ved Umeå fandt man 104.780 plastpartikler og 14.620 egentlige plastfibre pr. 

kubikmeter havvand. 

Et særligt uhyggeligt problem er de såkaldte ”spøgelsesgarn” i verdenshavene. Ind imellem sker det, at 

fiskegarn bliver ødelagt af storme og derfor ikke kan bjerges. De bliver derpå skåret fri af trawleren og 

flyder derpå rundt i verdenshavene. De forsætter med at fange fisk og havpattedyr men fra nu af til ingen 

verdens nytte. 

Et nyt kontinent 

I en artikel fra 3. maj 2015 opsummerer Berlingske: ”Verdens 8. superkontinent af plastic er blevet en bizar 

realitet. Plasticaffaldet består af alt mellem himmel og jord, herunder lightere, kuglepenne, kapsler, 

engangsflasker, bolde, poser, dunke, badedyr, kajakker, emballage, tandbørster, engangskrus, nylon, bestik, 

diverse PVC/polystyrenforbindelser, LEGO-klodser, reb, fiskenet m.v.”. 

Sortering til genbrug 

Plastik er ikke bare plastik. Derfor skal det sorteres, inden det kan genanvendes. En af metoderne til at 

sortere plastik drejer sig om at belyse det med infrarødt lys. Dermed kan plastikbakker fra 

supermarkederne sortes efter kvalitet og farve og derefter genbruges. Desværre er sorteringssystemerne 

hundedyre og derfor kræver det, at enorme mængder plastik bliver sorteret, for at sorteringssystemet kan 

blive rentabelt. 

Sidste år lancerede Københavns kommune (Politiken 12. marts 2016), at man arbejder på at få et 

sorteringsanlæg for plastik, fordi det er alt for dyrt at eksportere plastikaffald til Sverige, således som det 

foregår i dag. 

Ondets rod 

Der bruges energi hele vejen gennem emballageindustrien. Alene derfor er der god grund til at dæmme op 

for emballage. Men det allerværste vildskud er engangsemballage. Det er opgjort, at hele 33 % af 

plastikaffaldet udgøres af engangsprodukter. Og så er vi tilbage ved forbrugerne igen. Hvis man præmierer, 

at plastikkrus til øl og sodavand genanvendes en hel festival igennem, og hvis bleer og emballage i al 

almindelighed bliver produktudviklet til at være fremstillet af bionedbrydelige materialer, så er vi for alvor 

på rette vej. Og den vej skal vi jo alligevel, når olien slipper op. 

Hans Pedersen er redaktør af Råstof. 
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Da energi var en mangelvare og bilerne stod stille: Historien om oliekrisen i 

1973 
Af Melina Buns 

”Brug selv fantasien, og gør det til en sport at spare”, lød filosofien i vinteren 1973, da oliekrisen tog livtag 

med den danske hverdag og udfordrede vores olieafhængige velfærdsstat. Oliekrisen, der begyndte i 

efteråret 1973, markerede ikke kun oliens globale betydning, men satte også gang i en nytænkning af 

energiforsyningens sikkerhed. Det resulterede i en debat om indførelsen af atomkraft. 

Den 6. oktober 1973 krydsede det egyptiske militær Suezkanalen, overvandt Bar-Lev-linjen og invaderede 

Sinai-halvøen; ved Israels nordlige grænse indtog syriske soldater Golanhøjderne. Begge områder var 

sammen med Vestbredden blevet besat af Israel i Seksdageskrigen i 1967. Selvom det strategiske angreb 

ikke kom uden varsler, blev varslerne ikke taget alvorligt. Derudover var israelernes opmærksomhed på den 

tid rettet mod det nationale valg til Knesset i oktober og fejring af Yom Kippur, på netop datoen den 6. 

oktober. De israelske soldater blev løbet over ende ved fredsgrænsen fra 1967, og for første gang var Israel 

drevet i defensiven. Situationen vendte først, da USA’s præsident Richard Nixon besluttede at etablere en 

luftbro for at forsyne Israel med våben og ammunition. 

Den fjerde arabisk-israelske krig udviklede sig ikke kun til en politisk krise på internationalt niveau, men 

også til en international energikrise, der kom til udtryk i forsyningsrestriktioner og en firedobling af 

olieprisen. Fundamentet for de vestlige industriers massive økonomiske vækst var billig og tilgængelig olie, 

der primært blev importeret fra arabiske lande og Iran. Prisforhandlingerne mellem de arabiske lande i 

Organisationen for Olieproducerende lande (OPEC) og de vestlige olieselskaber begyndte den 8. oktober 

1973 på trods af den udbrudte krig i Mellemøsten og endte fem dage senere uden at partnerne var nået til 

enighed om den krævede fordobling af prisen per tønde olie fra 3 til 6 dollars. I takt med at israelske styrker 

havde sat sig til modangreb, besluttede de arabiske OPEC-lande den 16. oktober at reducere 

olieproduktionen med 25 % og at hæve prisen med 70 %, for derigennem tvinge de vestlige lande til at 

stoppe støtten til Israel. 

At bruge olie som våben imod Vesten, var især siden Seksdageskrigen blevet propageret af Egyptens 

præsident Sadat, som dog ikke kunne overbevise de øvrige statsledere i Mellemøsten. Med Nixons direkte 

militære og økonomiske støtte til Israel vendte stemningen blandt de arabiske ledere, som indførte en 

embargo for oliesalg til de lande, der støttede Israel, primært USA og Holland. Embargoen skulle 

opretholdes, indtil Israel havde trukket sig fuldstændigt tilbage. Danmark undgik med nød og næppe 

embargoen, efter statsminister Anker Jørgensen gav udtryk for sin støtte og sympati til Israel i forbindelse 

med krigen i en tale i Middelfart den 5. november 1973. 

Folkesport: Energibesparelser 

På trods af at Danmark undgik embargoen, kunne nedskæringer i olieproduktionen og prisstigninger 

mærkes tydeligt: Danmarks energiforbrug bestod for 90 % vedkommende af importeret olie. 

Afhængigheden af én energikilde, hvis pris firedobledes i løbet af få måneder, tvang regeringen til at handle 

hurtigt. Allerede i slutningen af oktober 1973 blev et energiudvalg oprettet, og befolkningen blev opfordret 

til at spare på olie og energi. Danskerne blev bedt om at sænke temperaturen til under 20°C i deres boliger 

og endnu mindre om natten, at tage brusebade i stedet for karbade, kun at bruge max 50°C varmt vand til 

opvask, og de blev bedt om at tætne døre og vinduer. Private olievirksomheder som BP Olie-Kompagniet 

A/S sendte lignende spareråd ud til deres kunder. 
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Dronning Margrethe II 

Energibesparelsen blev allestedsnærværende med officielle restriktioner: Hastigheden på landeveje blev 

sat til 80 km/t og i byer til 60 km/t, oktantallet for benzin blev reduceret fra 99 til 98 oktan, hvert andet 

gadelys slukket, belysningen i butiksvinduer efter åbningstiden forbudt, og fra den 25. november 1973 og 

frem til midt februar 1974 måtte danskerne lade bilen stå i garagen – undtagen på lillejuleaften. Kollektiv 

trafik i bus og tog såvel som taxa og livsnødvendig transport var undtaget fra forbuddet, men ”dét at køre 

alene igennem et fuldstændigt tyst landskab dækket med sne” kunne også udløse eufori, som Hans 

Pedersen, redaktør af Råstof, mindes den første bilfrie søndag. 

Dét med at spare på energien og skrue ned for varmen blev til en folkesport, som det viste sig, at danskerne 

var gode til: Mens forbruget på en almindelig hverdag i november 1973 lå på mellem 1200 og 1250 

megawatt ved 17.30-tiden, havde danskerne skåret forbruget ned med 150 megawatt på samme tidspunkt 

i slutningen af januar. 

Jordskredsvalget 

Samtidig med oliekrisen oplevede Danmark sit hidtil største vælgerskred ved folketingsvalget den 4. 

december 1973: 44 % af alle vælgere satte deres kryds ved et andet parti. Tressernes økonomiske vækst og 

stigende velstand var ikke kun synlig i parcelhuskvartererne, men også på danskernes lønsedler: Den 

voldsomme vækst i den offentlige sektor viste sig med skattetrykket. Derudover blev forventningerne til EF-

medlemskabet ikke til en realitet, tværtimod. Forsyningsvanskeligheder som følge af olienedskæringerne 

førte til restriktioner i hr. og fru Danmarks hverdag. Også værdipolitiske forandringer, som 

Socialdemokratiets venstredrejning eller legalisering af den frie abort i 1973, såvel som den borgerlige 

middelklasse gav anledning til politisk og kulturelt oprør fra begge sider af det politiske spektrum. 

Diskrepansen blev tydelig i valgresultatet: Socialdemokraterne mistede en tredjedel af mandaterne, DKP og 

Retsforbundet blev genindvalgt, samtidig med at Centrum-Demokraterne, Fremskridtspartiet og Kristeligt 

Folkeparti for første gang fik indtog pladser i Folketinget. Venstres Poul Hartling dannede en 

mindretalsregering, som var den dominerede regeringsform i Danmarks ustabile politiske landskab  frem til 

1993. 

Krisen som øjenåbner 

”Vi har i året 1974 – om end nødtvungent – måttet lære at acceptere, at energi kan være en mangelvare. Vi 

har erfaret, hvor følsomt også det danske samfund er over for svingninger i den internationale 

konjunkturudvikling […]”, påpegede dronning Magrethe II i sin nytårstale ved årsskiftet til 1975. 

Afhængighed af én energikilde fra en ustabil geografisk region blev man  i den grad bevidst om med 

oliekrisens opståen. Selvom olieleverancerne atter blev normale igen i løbet af foråret og fuldstændigt 

ophævet i juli 1974, så understøttede den fortsatte prisstigning de økonomiske krisetendenser. 

Energipolitikkens primære opgave i 1970’erne var derfor for fremtiden at sikre energiforsyningen, idet 

olieafhængigheden blev mindsket, da man opbyggede en flerstrenget energiforsyning. I løbet af få år blev 

kraftværkerne stillet om til kul og fjernvarmen blev udvidet. Den mest lovende energikilde med størst 

uafhængighed var ifølge energiselskabet ELSAM dog hverken kul eller biomasse men uran. Den 4. januar 

1974 meddelte ELSAM, at de havde planer for at fremskyde etableringen af atomkraftværker i Danmark. Til 

trods for at Danmark siden 1958 havde haft forskningsstation på Risø, var etableringen af atomkraftværker, 

primært på grund af finansielle årsager, ikke sket: Så længe den billige olie holdt industrien i Danmark 

kørende, ville etableringen af atomkraftværker været en dårlig økonomisk forretning. 

Bevægelse mod atomkraft 
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ELSAM havde en forventning om, at den politiske beslutning om atomkraft ville blive taget hurtigt, fordi 

den vanskelige økonomiske situation pressede sig på, og fordi virksomheden kunne begynde hurtigt med at 

opføre atomkraftværker. Men den situation indfandt sig ikke. En ny organisation trådte nemlig frem foran 

pressen den 31. januar 1974. Organisationen til Oplysning om Atomkraft (OOA) ville ”søge at forhindre, at 

beslutninger som atomkraft træffes på et udemokratisk, ufuldstændigt og fordrejet grundlag” og krævede 

et tre-års moratorium for at få tid til at sikre en bred folkelig oplysning om de problemer og uløste 

spørgsmål, som fx opbevaring af radioaktiv affald. På trods af at OOA blev dannet som direkte konsekvens 

af atomkraftdiskussionen, var organisationen også udtryk for en øget bevidsthed om miljø, og en kritik af 

forbrugssamfundet. I Danmark startede oliekrisen en bred diskussion om atomkraft, der i 1985 endte med 

et nej tak i Folketinget. 

Melina Buns er tilknyttet Råstof som skribent 
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Goddag til selvkørende biler – farvel til trængsel? 
Af Benny Christensen 

Der er nogenlunde enighed om, at man skal frem til 2050-60, før 100% selvkørende biler helt har overtaget 

vejene. Til gengæld er der meget forskellige bud på, hvad de vil betyde for trafikudviklingen. 

Allerede for 4-5 år siden viste flere analyser i USA, at både bilsalget og bilparken ville blive kraftigt 

reducereret, hvis bilerne blev selvkørende. Derfor har bilfabrikkernes begejstring for de ”autonome” biler 

også været til at overse. Det var først, da det så ud til, at Google eller andre uden for branchen kunne 

komme til at styre udviklingen, at bilproducenterne hoppede med på vognen. Hvis de vil have styrket 

optimismen, kan de måske hente trøst i den danske debat. 

Mere ”kvalitetstid” i bilen 

I januar i år konkluderede Ingeniørforeningen IDA i en analyse med mange tal og masser af begejstring, at 

der for Danmark er et ”stort økonomisk potentiale i selvkørende biler”.  Beregningerne viser, at allerede i 

2030 kan der være en årlig ”samfundsmæssig” gevinst på 3 mia. kr. – og den vokser til næsten 20 mia. i 

2055.  Man noterer, at det sidste tal er mere end det dobbelte af den årlige økonomiske gevinst ved 

Storebæltsbroen.    

Ligesom ved planer om bro- og vejprojekter er det bl.a. transporttiden, der giver den påståede gevinst. 

Denne gang er det dog ikke tidsbesparelsen, der sættes penge på – men ”kvaliteten” af transporttiden. 

Halvdelen af de 20 mia. kommer fra ”lavere tidsomkostninger ved transporten”, fordi man undervejs kan 

foretage sig noget mere fornuftigt end at holde i rattet.  Man regner her med en moderat form for 

”autonomi” (niveau 3), hvor bilens fører med kort varsel kan overtage rattet. 

Den anden halvdel af gevinsten kommer ved reduktion af ulykker. Ikke blot fordi man undgår ulykker ved 

spritkørsel, bilister der falder i søvn eller kører for stærkt. Men også fordi den selvkørende bils 

”reaktionsmønstre potentielt kan blive mere rationelt funderede. Sidstnævnte kan fx gøre sig gældende i 

forbindelse med påkørsel af små dyr, hvor det kan være bedre at påkøre frem for at forsøge en 

undvigemanøvre”. 

Slut med færdselspoliti og ”rambuktyverier” 

Desuden har analysen et meget kreativt katalog over alle de andre gevinster, der ikke er med i de 20 mia. – 

men som vil komme med fuld styrke, når man får 100% autonomi, hvor rattet forsvinder helt (niveau 5). 

Det betyder, at bl.a.  kørelærere, parkeringsvagter, og færdselspoliti kan undværes. Der vil også kunne 

spares på det øvrige politi og på domstolene, fordi ”fraværet af et rat kan fx føre til færre bil- og 

rambuktyverier, da gerningsmænd vil have svært ved at få bilen til at afvige fra dens foreskrevne 

anvendelsesmuligheder (uden adgang til avanceret udstyr og viden om hacking)”. 

Selvkørende biler kan altså give mindre risiko for smadrede butiksruder. Til gengæld savner man et 

kvalificeret bud på, hvilke trusler, der kan komme mod de autonome systemer i bilerne fra kriminelle 

elementer med mere viden om hacking end rambuktyvene. 

Ingen løsning på trængselsproblemerne 

Der regnes heller ikke på den gevinst, de nye biler kunne give ved bedre udnyttelse af bilparken gennem 

delebilordninger, samkøring og mere differentieret bilvalg. Der henvises til et studie fra Stockholm, der 

viser, at en enkelt selvkørende bil kan erstatte ca. 14 personbiler. Men det nævnes ikke, at det forudsætter 
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en høj grad af samkørsel og accept af op til 30% længere rejsetid.  Hvis disse forudsætninger ikke er tilstede 

viste studiet, at selvkørende biler, der ”hidkaldes” (som det hedder hos IDA) af individuelle brugere, blot 

ville skabe mere trængsel. 

Allerede for 4-5 år siden viste flere analyser i USA, at både bilsalget og bilparken ville blive kraftigt 

reducereret, hvis bilerne blev selvkørende. Derfor har bilfabrikkernes begejstring for de ”autonome” biler 

også været til at overse. 

En fodnote til allersidst i IDA-analysen fortæller også, at der ikke er udsigt til færre biler på vejene: 

”Generelt kan det også tænkes, at en bedre udnyttelse af transportkapaciteten samlet set vil føre til en 

reduktion i det samlede antal køretøjer på vejene. Denne effekts størrelse er dog usikker, da den formentlig 

vil blive (mere end) modvirket af den udvidelse af vognparken, som en øget efterspørgsel efter transport 

medfører”. 

Her er man helt på linje med Vejdirektoratet, der har regnet ud, at selvkørende biler vil forøge trængslen 

med 12% ud over den ”naturlige” vækst i trafikken. Så det medfører – ikke uventet – behov for flere veje. 

Overflødige veje og farvel til privatbilismen 

Mens man i Danmark ser frem til ”business as usual” med flere biler og nye motorveje, kan man heldigvis 

andre steder i verden finde visioner, der regner med helt andre konsekvenser af de selvkørende biler. 

Tony Seba, der underviser på Stanford University i USA, og for et par år siden udgav bogen ”Clean 

Disruption of Energy & Transportation”, forventer, at alle nye biler i 2030 vil være helt eller delvist 

selvkørende (og naturligvis elektriske – drevet af sol- og vindenergi). Bilmarkedet vil blive reduceret med 

80%, privat bilejerskab vil være forældet, og op til 80% af veje og P-pladser bliver overflødige. 

På YouTube kan man bl.a. se hans indlæg på Nordic Energy Summit i Oslo 16. marts 2016 og på 

hjemmesiden tonyseba.com kan man finde meget mere. 

Benny Christensen er VedvarendeEnergis transportpolitiske medarbejder.  
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Kvanefjeld 
Af Hans Pedersen 

Status for planerne om at bryde uran og sjældne jordarter ved Kvanefjeld i Vestgrønland. 

Igennem en årrække har det australske mineselskab GMEL arbejdet på at få gang i brydning af sjældne 

jordarter og uran i Kuannersuit/Kvanefjeld ved Narsaq i Vestgrønland. Udover de direkte minerelaterede 

undersøgelser har GMEL besøgt Narsaq, der ligger blot seks kilometer fra den planlagte mine. GMEL har 

sponseret den lokale sportsklub og deltaget i diverse offentlige møder om en eventuel mine. GMEL har 

desuden indsamlet og besvaret spørgsmål fra befolkningen om miljø og sundhed i forbindelse med 

minedrift i området. Gennem de seneste år har GMEL forberedt en VVM-redegørelse, som led i processen 

frem mod en ansøgning om licens til minedrift. 

Offentlig rapport inddraget 

Den foreløbige VVM-rapport blev udleveret til DR sidste år og var dermed offentlig. Kort tid efter blev 

denne offentliggørelse imidlertid truffet tilbage. Da der er en række punkter som seks miljøorganisationer – 

her iblandt VedvarendeEnergi – gerne vil have diskuteret, valgte vi at offentliggøre vores kritikpunkter den 

10. marts, således at vores synspunkter har mulighed for at indgå i den endelige VVM-rapport, som er 

planlagt til at skulle komme efteråret 2017. 

Undervurderinger 

De seks miljøorganisationer har samarbejdet med Jan Willem Storm van Leeuwen, der er hollandsk ekspert 

i teknologivurdering af energisystemer. Han fremhæver, at GMEL lægger planer for uranminedrift i 37 år, 

hvilket blot svarer til brydning af en tredjedel af den mængde malm, der er i området. Det betyder, at 

minens levetid snarere er hundrede år. 

Van Leeuwens beregninger viser, at mængderne af tailings (mineaffald med for ringe lødighed, red.) er ti 

gange større end det, der er beregnet i VVM-udkastet, hvilket er langt mere end kapaciteten i Taseq-søen, 

der er planlagt til depot. 

Selve placeringen af tailings i Taseq-søen er problematisk, da et kig på landkortet viser afvanding til Narsaq 

elv med deraf følgende radioaktiv forurening af hele lokalområdet. 

Den foreløbige VVM-rapport blev udleveret til DR sidste år og var dermed offentlig. Kort tid efter blev 

denne offentliggørelse imidlertid truffet tilbage. 

Forkert diskussion 

Det danske Folketing vedtog i 1985, at Danmark ikke skal have atomkraft. Alligevel tilbyder den danske 

regering at varetage kontrol med en eventuel eksport af uran fra Kvanefjeld. Det svarer til at forære en 

pyroman en æske tændstikker. Det grønlandske landsstyre bør diskutere for og imod anvendelse af uran 

frem for et konkret projekt. 

De seks miljøorganisationer er: Avataq (Grønlands natur- og miljøforening), URANI NAAMIK/NEJ TIL URAN, 

NOAH, Det Økologiske Råd, VedvarendeEnergi, Nuup Kangerluata Ikinngutai/Nuuk Fjords Venner. 

Læs pressemeddelelsen på VedvarendeEnergis hjemmeside www.ve.dk. 

Hans Pedersen er redaktør af RÅSTOF  
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Energistyrelsen: Den vedvarende energi vil stagnere 
Af Claus Christensen 

Mens regeringen praler af ambitionerne i dens grønne omstillingsplaner, ser Energistyrelsen i sin seneste 

rapport mere dystert på tempoet i overgangen til vedvarende energi. 

”Den grønneste regering nogensinde”. Sådan sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen under Folketingets 

spørgetime den 14. marts i år. ”At nå de 50 procent i 2030 er den mest ambitiøse målsætning, som nogen 

har haft – af en forpligtende karakter”, tilføjede Løkke. Dagen før udkom Energistyrelsens såkaldte 

basisrapport, der giver en prognose på, hvordan vores energiforbrug, energiproduktion og udslip af 

klimagasser kommer til at udvikle sig, hvis den nuværende energipolitik fortsætter som nu. Her var 

konklusionen ikke helt den samme som statsministerens: Hovedkonklusionen var, at 40% af den danske 

energiforsyning i 2020 vil komme fra vedvarende energi. Ti år senere, altså i 2030, vil andelen af 

vedvarende energi være på – 40%. Altså fuldkommen stagnation. 

Sagen er, at man kun kan nå målet om 50 % vedvarende energi i 2050, hvis man udbygger med, hvad der 

svarer til en stor havvindmøllepark hvert år – i 10 år.  

Lilleholt: Vi overopfylder klimamål 

Måske var det derfor, at klima- energi- og forsyningsminister Lars Chr. Lilleholt havde udsendt en 

pressemeddelelse samme dag som Energistyrelsen fremlagde sin rapport. I pressemeddelelsen siger 

ministeren: ”Basisfremskrivningen viser, at det går rigtig godt med den grønne omstilling i Danmark. 

Regeringen har gennemført en række store og vækstskabende initiativer de sidste par år, som fx 

afskaffelsen af PSO-afgiften, og vi kan se, at det samlet set ikke påvirker vores grønne nøgletal negativt i 

nogen nævneværdig grad frem mod 2020. Faktisk overopfylder vi vores EU-klimamål for perioden 2013-

2020, som er et af de højeste i EU. Det bør mane oppositionens kritik i jorden, for på alle væsentlige grønne 

nøgletal står det fint til frem mod 2020,”. Se Pressemeddelelse. 

En havmøllepark pr år i ti år 

Sagen er, at man kun kan nå målet om 50% vedvarende energi i 2050, hvis man udbygger med, hvad der 

svarer til en stor havvindmøllepark hvert år – i 10 år. Derfor skal tempoet altså gevaldigt op, ikke mindst 

fordi udbygningen med netop vindmøller udfordres af de gamle vindmøller i Danmark, som er ved at være 

skrotningsklare. Faktisk regner man med, at der vil være omkring 2300 MW nedtagningsklare vindmøller 

allerede i 2020. Danmarks Vindmølleforening skriver således på deres hjemmeside: ”De ca. 4.500 

landbaserede vindmøller i Danmark er i gennemsnit 15 år gamle. Heraf er en relativt stor del – både målt i 

antal og i MW – opstillet i den sidste halvdel af 1990’erne. Da man normalt regner med en levetid på godt 

20 år for en vindmølle, vil der løbende, men specielt i løbet af de næste 5-10 år skulle udskiftes en række 

vindmøller for alene at opretholde Danmark nuværende elproduktionskapacitet på vindkraftområdet”. Se 

fakta fra Danmarks Vindmølleforening. 

Claus Christensen er redaktør af Råstof  
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Danske afgifter skubber elbusser i garagen 
Af Claus Christensen 

Selvom elbusser allerede nu kan erstatte dieselbusser, forhindrer afgifter på eldrevne køretøjer, at vi får 

omstillet bustrafikken 

Alene i København vil man kunne nedsætte CO2-udledningen fra bybusser med 37.000 tons om året, hvis 

man udskiftede de dieselosende køretøjer med eldrevne af slagsen. I andre europæiske lande, som fx 

Ungarn, ser man allerede nu et stigende antal elbusser, og til efteråret vil Norge gennemføre et stort 

testprogram med elektriske busser fra producenten Solaris. I Danmark sætter afgiftssystemet en effektiv 

stopper for udviklingen hen mod en grøn kollektiv trafik. 

2,5 gang dyrere for elbusser 

Det danske afgiftssystem er indrettet sådan, at man fra 2018 skal man betale 2,5 gange mere i energiafgift 

for en elbus end for en dieselbus. I et brev til skatteminister Karsten Lauritzen har 6 danske borgmestre 

opfordret til, at man helt sløjfer afgifter på elbusser. Til Dagbladet Information harcelerede overborgmester 

i København, Frank Jensen (S), over sagen: ”Det er jo absurd, at den nuværende afgiftspolitik favoriserer 

forurenende diesel frem for grøn el. Vi vil jo gerne udfase diesel og indføre eldrevne busser i vores byer, 

men staten favoriserer diesel i busserne med den eksisterende aftale”. 

“Det er jo absurd, at den nuværende afgiftspolitik favoriserer forurenende diesel frem for grøn el”. 

Overborgmester Frank Jensen (S). 

Vindmøllestrøm skal lade op 

Det er næppe nogen overraskelse, at landets trafikselskaber har en stram økonomi og derfor er nødt til at 

handle økonomisk forsvarligt, når de skal købe nye busser. Afgifterne kan betyde, at selskaberne er tvunget 

til fortsat at investere i dieseldrevne køretøjer. Noget andet er det paradoksale i, at man pålægger grøn 

energi høje afgifter, når energiafgifter bør ramme de mest forurenende energiformer: Vi kan lade busserne 

op på vindmøllestrøm, der efterhånden udgør 40% af Danmarks elforsyning, men om nogle år vil nå 100%. 

Højere afgifter for dieselbusser 

Bodil Kornbek, der er formand for VedvarendeEnergi, mener heller ikke at afgiftssystemet giver mening:  

”Ifølge regeringsgrundlaget, ønsker regeringen CO2-reduktioner for både at opnå Danmarks klima- og 

energimål og bidrage til EU’s mål. Elbusser, mener mange, er godt bud på at reducere en del af 

transportens CO2-udledninger. Regeringen taler om en “omkostningseffektiv” måde at angribe 

problematikken på. For elbusser er det ganske enkelt: Fremfor afgiftsstigninger for elbusser, skal vi lade 

dieselbusser betale en højere afgift for brændslet end elbusser.”. Faktisk kan vi hente flere gevinster ved en 

grøn omstilling med bybusser, siger Kornbek:  ”Det vil både reducere CO2-udledningerne og hjælpe på 

luftforureningen med relaterede dødsfald. Og vi vil få transportområdet mere med i den grønne 

energiomstilling”. 

Claus Christensen er redaktør af Råstof.  
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Genbrugsbind sender kenyanske piger tilbage i skolen 
Af Claus Christensen 

Et møde mellem Søren Bøge og Johanne Kristensen fra UngEnergi og en gruppe kenyanske piger i 

sommeren 2016 såede frøet til et nyt projekt. Projektet handler om at få skolepiger til at passe deres skole 

under menstruation. 

Det er muligt at købe en pakke med hygiejnebind i slumområdet Nyalenda i Kisumu, Kenya. Men prisen er 

så høj, at langt de fleste unge piger ikke har råd til at købe dem. At møde op i skolen med risiko for at bløde 

igennem, fremavler en skamfølelse, og derfor bliver pigerne hjemme, indtil de er færdige med at 

menstruere. 

Skamfølelse 

”Det har store konsekvenser for pigerne, som i menstruationsperioden rent fysisk ikke har mulighed for at 

tage i skole. Ikke blot giver det en følelse af skam og stigmatisering, det har også afgørende betydning for 

pigernes skolegang og arbejdsliv og dermed muligheden for at kæmpe sig ud af fattigdom”, fortæller Søren 

Bøge, der fik kontakt til den kenyanske ungdomsgruppe Vuka Sasa, da han og Johanne Kristensen var i 

Kisumu. Den gode nyhed er, at pigerne i Vuka Sasa har fundet på en smart løsning på problemet. De har 

udviklet et genbrugsbind – produceret lokalt og af bæredygtige materialer, som skal vinde udbredelse og 

dermed eliminere den megen fravær, som skolepigerne har. 

”Det har store konsekvenser for pigerne, som i menstruationsperioden rent fysisk ikke har mulighed for at 

tage i skole”. Søren Bøge, UngEnergi 

Crowdfunding som opstart 

Men hvordan rejser man tilstrækkeligt mange midler til at kunne sætte genbrugsbindene i egentlig 

produktion? Det har Søren Bøge en mulig løsning på: ”Vores planer er at lave crowdfunding her i Danmark, 

som gerne skulle fungere som kickstarter for ideen, som så økonomisk skal hvile i sig selv på baggrund af 

indsamlingen. Vi er meget spændte på crowdfundingen og håber på, at mange vil støtte opstarten af 

projektet, som jo meget gerne må brede sig til andre områder end lige slummen i Kisumu”. 

50.000 kr. i indsamling 

Der er sat nogle meget specifikke krav til indsamlingen i projektet: ”Det samlede mål for indsamlingen er 

50.000 kr. Projektet er baseret på frivillige danske og kenyanske kræfter, og 100% af indsamlingen går til 

selve projektet. Det vil sige 0% til administration. ”Vi har lagt et klart budget for, hvad pengene skal bruges 

på for at opnå aktiviteterne og dermed de forventede resultater”, fortæller Søren Bøge. 

Sypiger og symaskiner 

For at få en egentlig produktion i gang skal der investeres i symaskiner, der skal ansættes sypiger, og der 

skal være penge til at indkøbe materialer til genbrugsbindene. Og så skal der laves en egentlig business-

plan, der gør, at der både kommer gang i udbredelse og salg. Men ud over produktion og markedsføring er 

der også en vigtig social og samfundsmæssig opgave. Projektet vil nemlig også sikre, at skolernes lærere og 

rektorer både bliver bedre til at forstå pigernes problemer og bliver bedre til at få skabt åbenhed om 

emnet. 

Claus Christensen er redaktør af Råstof.  
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De religiøse vismænd 
Synspunkt af Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi 

Når vi får mere og mere vedvarende energi i elforsyningen, er miljøbelastningen ved at bruge el faldende, 

ikke på grund af CO2-kvoterne, men på grund af vindmøllerne og anden vedvarende energi, siger Gunnar 

Boye Olesen, der er politisk kommentator i VedvarendeEnergi 

Fortidens vismænd hægede om dogmatiske sandheder, ofte indstiftet af en gud og fremstillet som 

absolutte sandheder, hvorom der ikke kunne tvivles. Denne religiøse tilgang til sandt og falsk opfattes af 

mange i dag som fortidig. Men på februars sidste dag viste Det Miljøøkonomiske Råd, at vore dages 

miljøøkonomiske vismænd stadig hæger om dogmatiske sandheder. 

Som så ofte før, hævdede vismændene, at EU’s CO2-kvotesystem er så ufejlbarligt, at det egenrådigt styrer 

vore udledninger af drivhusgasser. Derfor kan vi i Danmark intet gøre for at reducere CO2’en ved f.eks. at 

spare på strømmen. Enhver besparelse bliver på magisk vis til en udledning et andet sted i EU. 

Med den begrundelse skriver vismændene: »Afgiften på elektricitet har, så længe antallet af kvoter er givet, 

ingen egentlig betydning for udledningen af CO2 inden for kvotesektoren i EU«. Læs rapporten her: 

https://www.dors.dk/vismandsrapporter/oekonomi-miljoe-2017 

“Hvis man ser en lille smule længere, end vismændene har gjort, opdager man, at antallet af kvoter på 

ingen måde er givet” - Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi 

Der er et kvoteoverskud 

Hvis man ser en lille smule længere, end vismændene har gjort, opdager man, at antallet af kvoter på ingen 

måde er givet. Der er et overskud af kvoter i EU, som betyder, at kvoteprisen er så lav, at den har minimal 

praktisk betydning for udledningen af CO2. For at sikre, at kvoteprisen ikke når 0, er en del kvoter taget ud 

af markedet, og planen er, at et stigende antal kvoter skal tages ud af markedet, så længe der er overskud. 

EU-Parlamentet har medio februar stemt for at reducere det årlige udbud af kvoter med op til 24 pct., når 

der er kvoteoverskud. Det betyder, at hvis vi sparer på strømmen og dermed reducerer CO2 fra 

kraftværkerne, så reducerer EU simpelthen det antal nye kvoter, så længe der er overskud af kvoter – og 

det er der nok en rum tid fremover. Mange forventer, at kvoteoverskuddet fortsætter til 2030. Derfor giver 

det god mening, at der er miljøafgift på el for at begrænse forbruget, ligesom der er afgifter på olie og gas. 

Mindre miljøbelastning med el 

Hvis vismændene ikke havde hængt fast i deres dogme om de ufejlbarlige kvoter, kunne de måske begynde 

at se på, hvad afgifterne virkelig betyder for miljøet og samfundsøkonomien. Når vi får mere og mere 

vedvarende energi i elforsyningen, er miljøbelastningen ved at bruge el faldende, ikke på grund af CO2-

kvoterne, men på grund af vindmøllerne og anden vedvarende energi. Og når CO2-belastningen ved at 

bruge 1 kWh el nu er blevet mindre end ved at bruge 1 kWh olie eller gas, så er det et miljøproblem, når 

folk bruger olie og gas frem for el. Samtidig giver el mulighed for at varme husene op med varmepumper og 

dermed reducere CO2-udledningen langt mere end ved at skifte til elvarme. 

De miljømæssigt optimale elafgifter skal være så lave, at det kan betale sig at bruge el frem for olie og gas; 

men så høje, at det kan betale sig at investere i en varmepumpe frem for at bruge elvarme. Og så må 

afgifter gerne variere time for time, så det kan betale sig at bruge el, når vindmøllerne snurrer, og solen 

sætter gang i solcellerne. 
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Desuden behøver man ikke kun at sætte elafgifterne ned, som vismændene foreslår, man bør også sætte 

afgifter på olie og gas op. Så langt når vismændene dog ikke, og det er også svært, når man hænger fast i 

dogmet om det ufejlbarlige CO2-kvotesystem. 

Synspunktet blev bragt som debatindlæg i JP Aarhus den 6. marts 2017. 

Gunnar Boye Olesen er politisk koordinator i VedvarendeEnergi  
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Dogger Banke? 
Af Gunnar Boye Olesen 

Forundersøgelser er i gang til en gigantisk vindmøllepark i Vesterhavet. Det vil give en energiproduktion fra 

ét sted, større end effekten fra et atomkraftværk. 

Energinet et gået sammen med kollegerne i Tenne-T, der står for eltransmission i Nederlandene og en del 

af Tyskland, om at undersøge mulighederne for at etablere en kunstig ø på Dogger Banke i Nordsøen. Her, 

midt mellem Danmark, England og Holland, er der god vind, relativt lavt vand og plads til tusinder af møller. 

Og selvom det vil koste omkring 10 milliarder kr. at etablere øen, er det forventningen, at en kunstig ø med 

elinstallationer vil være billigere end at etablere ellinstallationerne off-shore. Øen er tænkt som centrum 

for 30.000 MW vindmøller (30 GW), fx knapt 4000 af Vestas nye 8 MW møller. Hvis projektet bliver en 

succes, kan der laves endnu en ø derude, og den samlede vindkrafteffekt på Dogger Banke kunne nå 70-

100.000 MW, svarende til mindst 80 millioner europæeres elforbrug. 

Den 23. marts blev aftalen om en forundersøgelse underskrevet, og arbejdet går så i gang med at 

undersøge om kæmpeprojektet virkelig kan betale sig, og om England og Norge også vil deltage, som 

forventet af Energinet og Tenne-T. 

Danmark 

Men er det overhovedet en god ide med en 30.000 MW havmøllepark? Det er en effekt 5 gange så stor 

som Danmarks højeste elforbrug (6000 MW), og selvom vi skal have flere elbiler, varmepumper m.m., har vi 

i Danmark kun brug for en lille del af projektets elproduktion. Samtidig er det en meget centraliseret form 

for elproduktion, langt mere centraliseret end fx et nyt atomkraftværk, der typisk har en effekt 1500 – 3000 

MW. Hvis en afgørende del af Danmarks elforsyning skal komme fra en enkelt havmøllepark, bliver vi 

meget sårbare for nedbrud af elforbindelsen til møllerne. Samtidig er både den kunstige ø og det lange 

kabel til møllerne dyre, og selvom havmøller bliver stadig billigere, kan det forventes at møllerne på Dogger 

Banke vil give dyrere strøm end både danske landmøller og kystnære møller. Med den rigtige planlægning 

og lokal deltagelse er der stadig plads til mange møller i Danmark og i danske farvande, møller nok til en 

billigere omstilling til vedvarende energi end vi kan forvente med strøm fra Dogger Banke. 

Hvis en afgørende del af Danmarks elforsyning skal komme fra en enkelt havmøllepark, bliver vi meget 

sårbare for nedbrud af elforbindelsen til møllerne 

Europa 

Det er muligt, at kæmpeprojektet samlet er en god idé for Europa; men måske er vi bedst tjent med, at 

møllerne ikke leverer strøm til Danmark, men kun til Holland, Tyskland og England, som alle har sværere 

ved at finde plads til møller til 100 % vedvarende energi, end vi har i Danmark, og derfor bliver nødt til at 

betale lidt mere for omstillingen. 

Gunnar Boye Olesen er politisk koordinator i VedvarendeEnergi  

 


